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Zm!uva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelb
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades§3lods.2písm.h)zákonač,251DODZ.z.oenergetikeaOzmeneadoplneníniektorýchzákonov,d'alejlen,,Zmluva")

Zm!uvné

l. Predmet a účelZmluvy
'1.] 

Predmetom lmluvy je:

i) závázok Prevádzkovatel'a na základe žiadostl Žiadate|h o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovate|'a (d'alej Ien ,,D5") zo dňa 10.9.2015

zabezpečit maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto ZmIuve a umožniť pripojenie Žiadatel'a do D5 po splnení povinnostíŽiadatel'a

uvedených v 0bchodných podmienkach pripojenia (vid odsek 3 3 tejto Zmluvy), v lechnických podmienkach prevádzkovate|'a distribučnej sústavy

a vTechnických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1tejto Zmluvy), 
'

ii) závázokZiadatel'auhradiťPrevádzkovatelbvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmluveaObchodnýchpodmienkach

prlpOJen Ia.

1 2 Účelom tejto Zmluvy je:

i) vytvorenie materiá|no{echnických podmienok a predpokladov na budútu distribúciu a dodávku eIektriny do odbernélto miesta uvedeného

v č|ánku l|. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splneníObchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie Žiadatel'a,

ii) špecifikáciapripojeniaastanovenietechnickýchpodmienokpripoleniaodbernéhoelekrickéhozariadeniaŽiadatel'adoDS.

] 3 Predmetom tejto Zmluvy nie je í7zické pripojenie odberného e|ektrického zariadenia Žiadate|'a do D5. Na f,7zické pripojenie je potrebné spIniť

podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatne1 zmluvy o pristupe do distribučnej

sústavy a diýíibúcii elektriny a samostatnelzmluvy o dodávke eIektriny.

Prevádzkovate|:

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ču|enova 6,816 47 Bratislava

lč0: 36 361 518

D|č: )0DlB9048

tč Dpl: 5K2022189048

Zapísaný v 0R 05 BA l, oddie| Sa, vložka číslo: 3Bi9/B

Držitel' povolenia na distribúciu elektriny vydaného Ú R50

č 2007E 0258

Ďalej len,,Prevádzkovatel"

ZastiipenÝ osohami opr.lvnenýnli kcnaťa potipisovat vo veciai:h linluvy:

lnq" liobert Vica

vedrici správy enerqetických zarradení

C.ttó Lelres

špeciaiis'la správy ener.zariadení

Bank.,lvé spojenie: Taiia banka, a s

[sic úťtuikrlci banky: 2628 178l02/1 l00

|BA|,]; 5K84ll00ů000002628l/810l
8iL (SV,/li:T). TATRSKB,\,

Žiadate|l I lastúpenÝ i;sobanlr oprávrrenýnti konaťa po,Jpilovaí

VodárenskáspoločnosťSládkovičovo,spol sr.o. I vovtciarhlrn|i;i,y.

FUčíKOVA 460,92521 SLÁDKOV|čOVO I rnnruttštr nul\4Rru

IC0:

Dlč:

l( DPH:

36)37]51

202019165l

5K20201 91 65/

Zapiisaný v 0R, 0S Trnava oddiel Sro vložka číslo 115r[ Bankr_rvti spojenie: Všeobecná uvetov,i batlka, a s.

(ís|0 účti]/kód banky l33]B'l495 li0200

lBA1,1: t

tslC (SWIFT]: SUBASI(BXĎalej len,,Žiadatel"

1l3



l ll. záverečné ustanovenia
3 l lmluva nadobúda p|atnosťdňom jej podpisu obidvomizmluvnýmistíanam|,

3 2 ZmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými ýranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripolenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčast prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a (v te;to lmIuve len ,,Obchodné podmienky ptipojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto lmIuvou sa spravujú právnym poriadkom S|ovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiťvýlučne

prsIušný súd SIovenskej republiky.

3 4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadatel'a podl'a Prvej hlavy Druhej častizákona č.lDl2013Z. z o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a doplnení nlektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenia o existencii 1eho práv ako dotknutej osoby pod|'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úpIne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.

3.5 Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomnost[:Západoslovenská distribučná, a.s.

P. 0. Box 292, 81 0 00 Bratislava 1

3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmIuvných strán dostane pojednom vyhotoveni.

3./ UzatvorenimtejtoZmluvystrácapIatnosťpredchádzajúcazmluvaopripolenístotožnýmidentifikátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods.2,1tejto

ZmIuvy.

3,B Neodde|itel'nou súčastbu tejto Zmluvy je Priloha č. 1 - Technlcké podmienky pripojenia.

].9 LehotanaprijatieapodpísanienávrhutejtoZmIuvyŽiadate|bmje75kalendárnychdníododňajehopodpísaniaPrevádzkovateibm,Návrhtejto

ZmIuvy podpilsaný Ziadatelbm musíbyťv uvedene1 lehote doručený Prevádzkovate|bvi. Up|ynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie lmIuvy zaniká

a Prevádzkovatel ním nieje viazaný. V prípade akýchkolVek zmien, prípadne doplneni návrhu tejto Zmluvy Žiadatelbm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým PrevádzkovateI nebude viazaný.

3.10 Ziadate| čestne vyhlasuje, žeje výlučným vIaýníkom/váčšinovým spoIuvlastníkom nehnutel'nostiÁtavby, v ktore1 je/ bude odberné e|ektrické/

eIektroenergetické zariadenie (d'aIej Ien ,,zariadenie") zriadené resp. má súhlas vý|učného vIaýníka/váčšinových spoluvlastnikov nehnutelnosti/stavby,

v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/prlpojením zariadenla do diýribučnej sústavy na takejto nehnute|hostiAtavbe

3 
'1] 

Zmluvné strany vyh|asujú, že sa s textom tejto ZmIuvy a jej Pri|ohy č. ] riadne oboznámill, s je1 obsahom bez výhrad súh|asia, ZmIuva neboIa uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dókaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
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Za Prevádzkovatel'a: Zápacosiovenská distrii;ilčnó, a.s

ing, Robcrt Vida, verlúii spiávy enerqetir"kýr.h zariacierii

Ctttó L,:l kes špeciai ista sorávy ener.zariadcní

Pld p is

Za žiadatel'a:

FRANTlSEK Rt]MAN

h4ie:io, diia

v"aeJjlpuia

ll. Špecifikáeia pripojenia

2.1 5pecifikécia odberného miesta

]ĎENSKÉH0 B1 Č5B, B],925 21 SLÁDKOV|ČOVO NN 3fx 16 (A) 1T NlE

a) Adresa 0dberného rniesta

).) [ena za prtpo.jenie (sp|atnosť ]4 kIendárnych dní)

b) |,],lpjt" úroveň c) N4ax rez. kaparita d) Typ merania e) Výroba na 0M

0,00 0,00 000 1714Bl111

Bez DPH (EUR) LrPH (Et]R) Spolu k úhrade ([L]R) Variabiiriý syrrrbll

).3 Las 0inenia predmetu Zmiuvy 10 dni od te rnínu zaplatenia ceny za pripojei:ie a splne nia Technických poilmitnok pripo;eitta

)l3


